
Z á p i s

z 78. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 3. 6. 2021

Omluveni: Mgr. Tomáš Vlach
Martin Hausenblas, MBA – pozdější příchod

Ověřovatelé zápisu: Ing. Eva Outlá, náměstkyně 
primátora 

Ing. Pavel Tošovský, náměstek 
primátora 

Zapisovatelé: Kateřina Nedvídková, KP
Zahájení

Jednání zahájil a řídil PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města.

Schválení programu

PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města předložil členům Rady ke schválení program 78. 
schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

         

         

Schválený program:

1. Dohoda o narovnání mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a společností Metrostav a.s.

Hlasování: 1 pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1. Dohoda o narovnání mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a společností Metrostav a.s.
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic

Diskuse proběhla.

Bc. Žirovnická: předložený materiál byl doplněn o výkaz výměru a oceněný rozpočet
projektanta, který je ve výši 1 811 tis. Kč včetně DPH, vyjádření pana JUDr. Kišše
k právnímu posouzení dohody, fotodokumentaci a PO posoudí celou záležitost
Ing. Outlá: pokud PO udělá posouzení odpovědnosti a nebude to mít vliv na dohodu, tak to
považuji za dostačující
Mgr. Krsek: právní posouzení by bylo na špatně provedené práce než na špatně provedenou
PD a to se bude dodatečně posuzovat
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Ing. Outlá: PO se tím obsahem nezabýval, posuzoval dohodu jako takovou
Mgr. Krsek: je i třetí cesta, možnost reklamovat materiál - žlaby?

8:05 – příchod pana Hausenblase
Bc. Žirovnická: na to by se musel najmout soudní znalec
Ing. Outlá: kdo dělal inženýring?
Bc. Žirovnická: na celou stavbu dozoroval Valbek
PhDr. Ing. Nedvědický: Valbek je kvalitní firma, s tou nejsou žádné problémy
Ing. Tošovský: projektant předložil na výběr několik možností a magistrát si vybral tu
nejlevnější
Ing. Outlá: právní odbor se k tomu vyjádří
Bc. Žirovnická: návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1894/78R/21
Dohoda o narovnání mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a společností 
Metrostav a.s.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dohody o narovnání mezi statutárním městem Ústí nad Labem a společností 
Metrostav a.s., která je přílohou tohoto usnesení

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Eva Outlá, náměstkyně primátora 

Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora 

PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor města

Seznam použitých zkratek:

MO město – městský obvod město
MS – městské služby

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 2 z 3



ÚMO město – úřad městského obvodu - město
ÚK – Ústecký kraj
RM – rada města
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